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Nasienniqtwa w Poznaniu

ocr,oszdNlE o uDZIIII],ENIU zAMoWIENIA - Doqtawy

V,amieszczanie
obowiqzkow

Ogloszenie do
zar-nowienia

Zam6wienie dotyczy pr jektq lub programu iwsp6lfinansowanego ze Srodk6w {Jnii Europejskiej
nie

Zam6s,ienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zam|wien Publicznyctn:
tak
Numel ogloszenia: 645403iN -2018
f ^^--^-:^ ^ --^:^--:^ ^-r^--^--i:^ -^^L^t^ -^,-:^^-^-^-^ --, D:.,IrOgloszenie o zmianie ogloszertia zostalo zarnlgszczone w Biuletynie T,am6wieri Publicznycli:
nie

r. r) NAZWA I ADREIi;
Wojewodzki Inspektoratl Oclirony RoSli4 i Nasiennictwa w Poznaniu, Iiajou,y numel'

tak

aldzka , 60166 Pozna6, woj, wielkopolskie,
znan@piorin,gov,pl, faks 618 685 884,

ielkopolshie/

S]IKC.IA

ILI) Nazrva naclana zarn6lvien iv przezzainawiaj4cego:
Dostawa Irzech san'io,;hdc16w osobowychl typu kombivan dlla

Ochlony RoSlin i Nasierlnictwa w Poznar]riu
Nu rn e r referemcyj ny (' e::ie I i do tyczy),

wDA,,212,5,2018
IL2) Rodzaj zarn6wienia:

Dostawy
II.3) Kr6,tlri opis przedrniftu zam6lvienin (t'vielkoic, zalcrei, rodzaj i ilolt doslayv, u,tltLg luh robot
bttdov,lanych lub oln'eite'nil zqpotrzebowqnla i vtynlagan ) aw przypadku partnerstwabttdov,lanych lub olo"elleni( zapotrzebov,anla i utyntagan ) aw przypadku partnersfwa
innowacyjnego - ol<reSlenie zapotrzebowalnia na innowacyjny produkt, uslugg lub robcfy
budowlane:

llrzedmiotern zamowienia jesl. zakup tlze[n fablycznie nowych sarnochod6u,osobovrrych typr,t
lcombivau wrazz wypogdzeniem, wl,produkowanych w 2018 r,

IL4) Informacja o czgirr:iach zam6wienia:
Zarn6wienie bylo podz:ielone na czgsci:

nie
II.5) Gl6wny Kod CP\/: :[t rOOOO-t

https : //bzp. uzp, go v, p I / Zp +Oypl: ev i ew/b f 1 ati c4
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III.1) TRYB UDZTELHNtrA ZAMOWIENIA
P r zetar g nie o graniczony

Ill.2\ Ogloszenie dotyczy zakoriczenia dypamic nego systemu zakup6w
nle

III.3) Informacj e dodartkowe:

ejsk

pej s

IIA

VI

SE

iej:

kiej

https:llbzp.uzp.gov.pl/ZP403ilPreviewlbf1a8 c4clB61-4f42-859e-d3ef81d4d9ef t20l 8- 12-05



WartoSi lub procentowa czgSi zam6wiehia, jaka zostanie powierzona podwy
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodaLtkdwe:

rv.\azASADNTENnD UDZTELENTA /annOWrENrA w TRYBTE NEG
OGI-OSZENTA, ZAMOrvrnUrn Z WOLNEJ REKI ALFO ZAPYTANTA

IV.9.1) Podstawa praivina
Postgpowanie prow4dzone jest w try$ie na podstawie art. ustawy Pzp.

[Y,9.2) Uzasadnienie rfiyboru trybu
Nalezy prrdai uzasadpienie faktyczno i prawne wyborp trybu orazwyjafinic
udzielenie zam6rn'ienia jest zgodne z przepisami.

https: I lbzp.uzp, gov.pl/ ZP 40'3 lPtteviedbfl a8 c4c-R 6l - 4f42-8 5 9erd3 ef8 1 cl4d9ef 2018-\2-05
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